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یازدهمین نمایشــگاه تخصصی و بین المللــی دروپنجره تهران از تاریخ 18 تا 21 تیرماه 
1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

 بر اســاس اعالم روابط عمومی و اطالع رسانی نمایشگاه یازدهم، این نمایشگاه که در 
واقع بزرگترین همایش فعاالن صنعت دروپنجره کشــورمان به شــمار می رود، در فضایی 
بالغ بر 3۵ هزار مترمربع و با حضور بیش از 3۰۰ شــرکت داخلی و خارجی از کشــورهای 
ایتالیا، ترکیه، چین و آلمان ســازماندهی شــده بود. غرفه گذاران نمایشــگاه یازدهم در 6 
سالن حضور داشتند که این سالن ها بر اساس گروه های پروفیل یو.پی.وی.سی، دروپنجره 
یو.پی. وی.سی، ماشین آالت و تجهیزات و دروپنجره آلومینیومی تفکیک شده و گروه های 
دیگر مانند یراق آالت، شیشــه پنجره، توری پنجره، نشــریات تخصصی و سایر حوزه های 

مرتبط به عنوان گروه های ثانویه در میان گروه های کاالیی اصلی جانمایی شده بودند.
روی هم رفته نمایشــگاه امســال را می توان یکی از موفق ترین نمایشگاه های دروپنجره 
از نظر نظم و انضباط برگزاری برشــمرد. هرچند هنوز هم کاستی هایی به چشم  می آمد و 
غرفه گذاران همچنان گالیه هایی را مطرح می کردند اما نباید از انصاف گذشــت که ستاد 
برگزاری نمایشــگاه با بهره گرفتن از تجربه ده ساله خود و توجه به خواسته ها و مطالبات 

شرکت کنندگان تا حد بسیاری توانسته بود نقایص دوره های پیشین را مرتفع سازد.
اما مهمترین تفاوت این نمایشــگاه با دوره های پیشین، تاریخ برگزاری آن بود و پس از 
ده ســال، باالخره نمایشگاه بین المللی دروپنجره تهران در تاریخی متفاوت برگزار شد. در 
دوره های پیشــین شاهد برپایی این نمایشگاه در زمستان بودیم که نارضایتی اکثر فعاالن 
این صنعت را به دنبال داشت تا جایی که انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره 
ایران در دوره گذشــته به جد خواستار تغییر این تاریخ شد و حتی شماری از تولیدکنندگان 
مطرح پروفیل یو.پی.وی.سی در نمایشگاه دهم شرکت نکردند. البته رئیس ستاد برگزاری 
نمایشــگاه بین المللی دروپنجره تهران نیز اعالم داشــته بود که چندین ســال است برای 
تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه تالش می کند. به هرحال، پس از مدت ها چانه زنی و تالش، 
درنهایت نمایشــگاه یازدهم در تابستان 1398 برپا شــد و بدین ترتیب مطالبه بسیاری از 

فعاالن این صنعت به سرانجام رسید.
البتــه به دالیلی دیگر، رونقی که انتظار می رفت نمایشــگاه تابســتانه دروپنجره از آن 
برخوردار شود پدیدار نشد. به غیر از شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی که بر کل کشور حاکم 
اســت، نزدیک بودن تاریخ این دوره به نمایشگاه قبلی و و نیز به زمان برگزاری نمایشگاه 
صنعت ســاختمان تهران که کمتر از یک ماه با آن فاصله داشت، تا حد بسیاری از شور و 
حرارت نمایشــگاه یازدهم کاست. با وجود این، بر اساس گفتگویی که گروه خبری پنجره 

ایرانیان با اکثر غرفه گذاران داشــت، غالب این افراد از تغییر تاریخ نمایشگاه رضایت داشته 
و ابراز امیدواری می کردند که در سال های بعد بر رونق این نمایشگاه افزوده خواهد شد.

در این میان، آنچه بیش از همه خودنمایی می کرد، غیبت برخی از مجموعه های فعال در 
صنعت دروپنجره بود؛ مجموعه هایی که همواره از برگزاری نمایشــگاه در زمستان ناراضی 
بوده و بر لزوم تغییر این تاریخ پای می فشردند. از نگاه ناظران این نمایشگاه، چه خوب بود 
این عده نیز برای چیدن میوه این همکاری که ریشه در یک مطالبه جمعی داشت شرکت 
می جستند و با حضور خود بر رونق نخستین نمایشگاهی که تاریخ برگزاری آن حاصل یک 

کار گروهی بود می افزودند؛ هرچند صالح مملکت خویش خسروان دانند.
موضوع دیگری که هنوز گالیه های بســیاری را مطرح می ســازد، میزان تحقق اهداف 
این نمایشــگاه است. بر اساس اعالم ســتاد برگزاری مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه 
دروپنجــره عبارت بود از: معرفــی ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنایــع وخدمات صنعت 
دروپنجره، ایجاد زمینه های جذب ســرمایه و ســرمایه گذاری، آشــنایی بــا نوآوری ها و 
پیشرفت های صنعت دروپنجره، ایجاد فضای رقابتی و ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان، اشتغال زایی و یافتن بازارهای جدید صادراتی و افزایش صادرات. 
به نظر می رســد، نمایشــگاه دروپنجره پس از تجربه یازده ســاله خود با برخی از این 
اهداف، مانند آشــنایی با نوآوری هــا و یافتن بازارهای جدید صادراتی، فاصله ای بســیار 
دارد. هرچند همــه می دانیم تحقق چنین اهدافی به زیرســاخت هایی نیاز دارد که فراهم 
آوردن آنها از عهده نمایشــگاه به تنهایی برنمی آید و موانع برآورده شدن آنها را در شرایط 
کلی حاکم بر کشــورمان باید جســتجو کرد، باز هم برنامه ریزی دقیق تر و نیز استفاده از 
نظرات و تجربه های فعاالن این صنعت شاید بتواند راهکارهایی را برای نیل به سمت این 
اهداف ایجاد کند. از شــرایط کشور همه آگاهیم و روشــن است که در این شرایط خطیر 
برای پیشــرفت و توسعه راهی جز همکاری و هم افزایی نداریم. مسلما اگر فعاالن صنعت 
دروپنجره در سیاســت گذاری های انجام شده در این صنعت، چه در حوزه نمایشگاهی چه 
در حوزه های مرتبط دیگر، مشارکت داده شوند، نتایج بسیار سودمندتری عاید تمامی اهالی 

این صنعت خواهد شد. 
به هرحال امیدواریم در ســال های آینده شــاهد برگزاری نمایشگاه هایی با رونق بیشتر 

باشیم به نحوی که رضایت حداکثری تمامی مشارکت کنندگان را حاصل کند.
ضمن اینکه، گزارش تصویری و خبری پنجره ایرانیان از غرفه های نمایشــگاه به رسم 
هر ساله تهیه شده اســت، منتها چاپ آن در این شماره به دلیل کمبود وقت میسر نشد و 

در شماره آتی نشریه یعنی 143 منتشر خواهد شد. 

ارزیابی نخسـتین نمایشـگاه
تابســــتانه دروپنجـره تهـران
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